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Estrutura do curso 

I. Qual a situação actual do mercado? – Análise através dos principais 
indicadores económicos e sectoriais

II. Conhecer as condições do mercado imobiliário à micro-escala 
III. A prospecção e qualificação de clientes aplicado ao imobiliário
IV. Processo de venda e organização – concentrar no essencial
V. Eficácia da comunicação – onde e como anunciar?
VI. Como fazer mais negócio na Internet
VII. Saber utilizar os motores de pesquisa, sites de empresa e portais 

imobiliários
VIII. Utilizar as novas ferramentas online - os blogs e as redes sociais

Os momentos mais difíceis são os que exigem maior profissionalismo e o 
recurso a novas estratégias e técnicas comerciais e de marketing!

Conhecer o mercado com detalhe, qualificar e identificar os potenciais clien-
tes, diferenciar o nosso produto… estratégias essenciais para continuar num 
mercado muito selectivo, em que os potenciais compradores escasseiam!

A internet é um novo mundo para as estratégias comerciais e de marketing…. 
Como potenciar a presença em portais imobiliários, qual a efectividade das 
redes sociais, quais as novas ferramentas ao dispor do marketing imobiliário!

A Confidencial Imobiliário associa nesta formação, a sua experiência de aná-
lise de mercado, ao know-how do Professor Pedro Quelhas Brito (forma-
dor de estratégia de vendas) e à experiência da gestão do portal imobiliário 
LardoceLar!

Uma formação essencial para promotores, construtores-promotores, media-
dores imobiliários, investidores e entidades financeiras.



Maximize o seu investimento nesta formação!

Inteligência de mercado Imobiliário

Conhecer o ambiente económico e o seu impacto no mercado imobiliário e dispor 
de capacidade de inteligência de mercado imobiliário, permite saber adaptar as 
estratégias comerciais e de preço mais correctas em cada momento!
A dinâmica da procura está a mudar a um ritmo vertiginoso, como devo saber 
adaptar-me em cada momento?

Saber vender – foco no essencial!

Qualificar um potencial cliente significa definir à partida a probabilidade de este 
ser rentável. Isto é, antecipar se e quanto vale a pena investir o nosso tempo e 
recursos na angariação desse potencial imóvel. Uma boa venda começa com uma 
boa compra. Até ao momento de fechar o negócio é preciso mais do que o domínio 
de técnicas de venda. Implica conhecer o nosso comprador e as suas necessida-
des, explorar soluções, usar informação credível para ultrapassar objecções e saber 
como gerir um clliente até fazer uma venda. No final se fomos profissionais compe-
tentes serão os dois clientes – comprador e vendedor – a promover-nos no futuro.

Explorar a internet como a mais potente ferramenta de venda

Saiba como fazer mais negócio imobiliário com recurso à Internet. O que saber e 
como usar os motores de pesquisa, sites de empresa, portais imobiliários, blogs e 
redes sociais para angariar, divulgar, publicitar, investigar e recrutar muito melhor. 
Saiba porquê, como e onde investir para reforçar a sua estratégia na internet e 
garantir sucesso amanhã, num mundo que está a mudar todos os dias.



Preço de formação:

Participantes no Ci-SIR
150€ + IVA
 
Assinantes Confidencial Imobiliário
250€ + IVA

Outros profissionais
400€ + IVA

Preços sujeitos a IVA à taxa de 21%.  
 
Lugares limitados por formação a 25 pessoas.

A inscrição só fica confirmada com o pagamento do valor 
da inscrição.

O cancelamento de inscrição só é aceite com reembolso 
do valor da inscrição quando comunicada por escrito com 
48 horas de antecedência à hora de inicio da formação.

Valor de Inscrição

Último Nome:

Primeiro Nome:

Empresa:

Endereço:

Código Postal:

Cidade:

Telefone:

Fax:

País:

Contribuinte nº:

E-mail:

Dados

Modo de Pagamento

 Transferência bancária
 Para o NIB:  0010 0000 37291270001 62  
 Imoestatistica – Edições Periódicas e Multimédia Lda.
 

 Junto anexo cheque
 sobre o Banco                
 no valor de             Euros.

 Participantes no Ci-SIR 

 Assinantes Confidencial Imobiliário

 Outros profissionais

Inscrições limitadas a 25 participantes

Contacto para registo de participantes:
Paula Borges . ci-iberica@ci-iberica.com

Telefone - 222 085 009 / Fax-  222 085 010

Formadores

Pedro Quelhas Brito
Professor da Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto, Doutorado em 
Psicologia do Consumidor pela UMIST 
(Reino Unido). Director do Mestrado em 
Gestão Comercial e Coordenador de qua-
tro Pós-graduações na Escola de Gestão 
do Porto – UPBS. Tem desenvolvido acti-
vidade de consultoria e estudos de mer-
cado em sectores como turismo, retalho, 
imobiliária e saúde.

Francisco Ferreira Lima
Director Comercial da Caixatec (Lardoce-
Lar.com, Escritorios.com.pt, Lojas.com.pt, 
Casas.com.pt, Empreendimentos.com.pt, 
PROi.com.pt, CGD.pt) desde 2001, Mas-
ter of Science in Computer Aided Engine-
ering pela Universidade de Straffordshire 
(Reino Unido). 
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